
REGULAMIN KONKURSU 

„WAKACYJNA KARTKA” 

 

 

I. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem konkursu jest Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz 

Filipczuk mieszcząca się przy ul. Usługowej 4A w Białymstoku 15-521. NIP: 966 084 36 72. 

2. Konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 kodeks cywilny, a Organizator jest wydającym nagrody w rozumieniu tego 

artykułu. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Głównym celem konkursu „Wakacyjna kartka” jest promowanie i kultywowanie tradycji 

wysyłania kartek pocztowych. 

 

III. CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Rozwijanie kreatywności dzieci. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Konkurs trwać będzie od dnia 03.07.2021 r. do dnia 20.08.2021 r. 

2. Organizator zgłoszone prace będzie przyjmował do dnia 23.08.2021 r. W dniu 25.08.2021 

Organizator wybierze Laureatów Konkursu. 

3. Rozpoczęcie Konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym na stronie 

internetowej www.podrecznikarnia.pl oraz na profilu firmy na Facebooku. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Organizator ustala, iż uczestnikiem Konkursu może być dziecko wieku od 3 do 7 lat wraz 

z opiekunem prawnym, dalej „Uczestnicy”. 

2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik nie będzie dostarczać treści bezprawnych, 

w szczególności używać obraźliwych oznaczeń.  

3. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na udział Uczestnika w Konkursie. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić poniższe warunki: 

a) wysłać na adres biura pocztówkę z wakacji z dopiskiem „KONKURS”. 

Adres: 

Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne, ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok. 

c) Pocztówka może zostać zakupiona lub wykonana samodzielnie przez dziecko w formie 

pracy plastycznej. 

d) Format pracy to maksymalnie A5. 

e) Regulamin konkursu w PDF jest dostępny na stronie www.podrecznikarnia.pl (w zakładce 

„Aktualności”) oraz w siedzibie Organizatora. W imieniu Uczestnika przed wzięciem udziału 

w Konkursie rodzic/opiekun prawny powinien zapoznać się z jego treścią. Regulamin może 

być pobrany w wersji PDF.  

5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów wykonania i przesłania prac. 

6. Organizator ma prawo zatrzymania oryginału prac zgłoszonych do Konkursu i ich publikacji. 

 

VI. WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Organizator w terminie do 25.08.2021 r. wyłoni 3 laureatów. 

2. Spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu, nagroda przyznana 

zostanie tym Uczestnikom, których przesłana praca zostanie uznana za najciekawszą, 

najbardziej kreatywną i która najpełniej spełniła kryteria Konkursu. 

3. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa, składająca się z 3 osób, która przy 

http://www.podrecznikarnia.pl/


wyborze Laureata będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

• oryginalność,  

• pomysłowość,  

• kreatywność. 

4. Przy wyborze Laureata nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 

5. Informacja o otrzymaniu nagrody zostanie opublikowana wraz z imieniem i nazwiskiem 

dziecka oraz miejscowością na stronie www.podrecznikarnia.pl w zakładce „Aktualności”. 

 

VII. NAGRODY 

1. Laureaci Konkursu otrzyma następujące nagrody: 

a) I/II/III miejsce: 

– zestaw edukacyjny, w skład którego wchodzi: Gra edukacyjna, książki z serii „Trefliki 

w przedszkolu”: „Liczymy z Treflikami”, „Piszemy z Treflikami”, „Czytamy 

z Treflikami”. 

 

2. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 

3. Jeden laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

4. Laureat nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu otrzymania nagrody, w tym kosztów 

doręczenia lub podatków. 

5. Odbiór nagrody: nagroda zostanie przesłana paczką kurierską na koszt Organizatora 

w terminie 14 dni od daty opublikowania listy Laureatów na stronie internetowej 

podrecznikarnia.pl. 

VIII. REKLAMACJE 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej 

z rozstrzygnięciem Konkursu. Reklamacje powinno składać się w terminie do 30 dni od dnia 

zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacje można zgłaszać do Organizatora:  

a) Drogą pocztową, pod adresem: Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia Tomasz 

Filipczuk, ul. Usługowa 4A, 15-521 Białystok  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@podrecznikarnia.pl. 

3. W reklamacji należy zaznaczyć: „Reklamacja”, podać nazwę Konkursu, wskazując co jest 

przedmiotem reklamacji. Uczestnik może też wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje 

od Organizatora.  

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.  

5. Powyższe terminy nie zmieniają terminów zgłaszania reklamacji jakie wynikają z przepisów 

prawa.  

6. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przekazanych Uczestnikom nagród. 

a) Do wydanych Nagród (rzeczy) mają zastosowanie uprawnienia gwarancyjne w przypadku 

ich udzielenia. Organizator zapewnia, iż przekazywane przez niego 3 Laureatom nagrody są 

bez wad. W przypadku zaistnienia wady, Laureat Konkursu, przesyła wadliwą nagrodę na 

koszt Organizatora na podany powyżej adres. W reklamacji Laureat może zaznaczyć jakiego 

rozstrzygnięcia oczekuje.  

b) Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Organizator 

udzieli odpowiedzi o rozstrzygnięciu na adres wskazany przez Laureata.  

c) Laureat ma prawo, niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu udzielonej 

gwarancji, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.  

d) W przypadku braku gwarancji Laureatowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych uczestników organizowanych przez 

Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia konkursów określone są w Polityce prywatności 

dostępnej na stronie www.podrecznikarnia.pl, dalej Polityka prywatności.  

2. Laureat Konkursu, w celu przesłania nagrody podaje na pocztówce swoje dane osobowe (dalej 

Dane) t.j. imię, nazwisko, adres dla doręczeń z kodem pocztowym, oraz nr kontaktowy w celu 

weryfikacji adresu do doręczenia nagrody.  

http://www.podrecznikarnia.pl/
mailto:marketing@podrecznikarnia.pl


3. Przekazane Dane będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 

a w przypadku Laureata – przekazania nagrody i tylko w niezbędnym zakresie. Przetwarzanie 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa: w tym: Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO. Po wyłonieniu Laureatów Dane 

innych Uczestników zostaną usunięte (zniszczone).  

4. Organizator Konkursu oświadcza, iż jest administratorem podanych przez Laureata danych 

osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO. 

5. Podanie przez Uczestnika (Laureata) danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 

niezbędne do przekazania mu nagrody. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres 

niezbędny do osiągnięcia celu lub przez okres przetwarzania, jaki wynikać będzie z przepisów 

bezwzględnie obowiązujących.  

6. Uczestnikom (w tym Laureatom) przysługują prawa związane z przetwarzaniem ich Danych, 

w tym prawo dostępu do treści Danych, ich poprawiania, usunięcia po okresie wskazanym 

w ust. 4, o którym mowa powyżej. Może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 

Danych w związku z uczestnictwem w konkursie. Zgoda na ich przetwarzanie może zostać 

odwołana w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnik Konkursu powinien skontaktować 

się z Organizatorem w sposób podany w art. VIII i stosownie do zasad wskazanych w Polityce 

Prywatności.  

7. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe nie będą powierzane innym osobom.  

8. W przypadku zmiany swoich danych każda ze stron poinformuje drugą stronę o tym fakcie 

i przekaże aktualne dane.  

 

X. KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

1. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem:  

a) Drogą pocztową, pod adresem: Wydawnictwo Edukacyjne Tomasz Filipczuk, ul. Usługowa 

4A, 15-521 Białystok  

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@podrecznikarnia.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


